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A Crise do Marketing

O início de Tudo

ltimamente tem-
se falado e escrito
bastante sobre a
crise da propa-
ganda. Na reali-
dade, ainda que
tenha a sua pró-
pria história, ca-

minhos e causas, a crise da pro-
paganda é resultante da crise pouco
comentada do marketing, ou pelo
menos é por ela acentuada.

Com efeito, o marketing vem em
crise há muitos anos, para não dizer
que esse processo já começou há
mais de dez anos. E quando falo
de marketing, não estou falando de
suas ferramentas. Estou me referin-
do sobretudo à sua maneira de
existir, às suas estruturas.

No início de tudo houve a troca,
que se transformou em vendas, que
exigia que alguém vendesse, que
divulgasse, que propagasse a mer-
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cadoria que era vendida (naquela
época ainda não havia produto...).
Assim, a propaganda nasceu junto
com a venda. Quase não se pode
distinguir qual é o ovo e qual é a
galinha. Só que a propaganda, que
nasceu atrelada, intimamente, à
venda, terminou por suplantá-la,
por ir além. Ela passou a existir inde-
pendentemente de haver algo con-
creto para ser vendido, naquele ins-
tante, naquele lugar. E quem sabe,
aí, nesse momento, ela começou a
plantar a semente do que viria mui-
to tempo depois contribuir para as
dificuldades que ela enfrenta hoje.

Porque, quando ela passou a existir
sem concomitância com o produto
vendido, quando ela passou a ter
vida própria, ela caiu na tentação,
que perdura até hoje, de se consi-
derar como fim em si própria, de
ser mais arte que comunicação, de
ser mais arte que venda. E como
esse processo levou, naturalmente,
à criação dos prêmios, prêmios que
premiam “a” peça publicitária e
não os resultados que eventualmen-
te ela poderia provocar, ou seja, a
venda do produto ou serviço, nada
mais natural que esse processo
tenha levado à crise que se esta-
beleceu nos últimos anos. Porque
o anunciante precisa que a propa-
ganda realmente venda, que volte
às suas origens. Mas a dinâmica da
evolução das duas profissões, que
se separaram lá no início,  fez com
que fossem tomados caminhos  inde-
pendentes e paralelos, que agora
urge que voltem a se encontrar.

Mas esse não é o tema deste traba-
lho e vamos parar por aqui. O que
importa nesse momento é analisar
a crise que se implantou, de manei-

ra menos visível, no epicentro
mesmo do negócio, ou seja, no
marketing.

Aliás, por falarmos em negócio,
tocamos, quase de maneira invo-
luntária, na essência mesma da
crise do marketing. Porque, da
mesma maneira que a propaganda
fugiu da sua missão precípua,
vender, o marketing deu, igualmen-
te,  as costas à sua essência, ou seja,
curiosamente, também, vender.
Marketing não é técnica. Marketing
é “O” negócio. E foi assim que, jun-
tos, a propaganda e o marketing
foram parceiros no abandono da sua
razão de ser. Transformaram-se em
fim, cada um à sua maneira. A
propaganda tem prêmios? O marke-
ting inventou os cases.

Mas, como tudo aconteceu? Porque
o marketing deixou de ser negócio
para se transformar em técnica?

SURGE O “PRODUCT
MANAGER”

No início tudo começou bem.
Grandes multinacionais inventa-
ram a função de “gerente de pro-
duto”. Foi uma criação lógica e
útil. Os produtos começaram a se
multiplicar nas empresas. Um di-
retor comercial ou de marketing já
não dava conta de gerir tantos
produtos sozinho. O gerente de pro-
duto nasceu como um pequeno
diretor. Ele era o coordenador geral
de todo o processo em torno do seu
produto: desde a concepção do pro-
duto, preço, fabricação, embala-
gem, rótulo, lançamento, distri-
buição, propaganda, promoção,
pesquisas, share, resultado das ven-
das e rentabilidade. E o sistema fun-
cionou no início, porque os primei-
ros gerentes de produto eram pes-
soas maduras, escoladas, na maio-
ria das vezes provenientes da área

Assim, a propaganda nasceu junto com a venda.
Quase não se pode distinguir qual é o ovo e qual é a galinha.✱
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de vendas, tinham visão do todo.
Talvez tivessem menos bagagem
teórica, mas tinham muita prática,
vivência e terminavam como um
profissional completo. Que se tor-
navam mais tarde diretores de mar-
keting ou diretores comerciais.

E assim funcionou bem durante
muitos anos. Mas os negócios se
tornaram cada dia mais complexos,
cada vez mais produtos se lança-
vam aos borbotões no mercado. Os
produtos cada vez mais se pare-
ciam uns com os outros. Se no início
a palavra mágica dos primeiros
gerentes de produto era “USP” (Uni-
que Selling Proposition), agora já
era necessário fazer apelo a novos
conceitos tais como segmentação,
posicionamento. E sobretudo, dian-

te da indiferenciação dos produtos,
foi reforçado o papel da Marca, que
mais tarde, no processo de sofistica-
ção às vezes desnecessária, viria a
se transformar em “Branding”.

A FASE DO
“BRAND MANAGER”

Foi nesse momento que se evoluiu
da noção de “Product Manager” pa-
ra “Brand Manager”. Porque gerir
produtos já não era suficiente. A
marca passou a ser fundamental, a
ser cantada em verso e prosa como
o maior “Patrimônio da Empresa”,
o que de fato ela é. Mas, acredito
que, nesse momento, paradoxal-
mente, começamos a fazer a deco-
lagem do real, a nos desgarrarmos

da realidade (...) para irmos até à
crise que vamos viver cada dia
mais intensamente, até que se
encontre um novo formato, que eu,
pretensiosamente, tentarei propor
mais adiante.

Afinal, o que aconteceu? Eu mes-
mo, nos textos acima, me traí,
utilizando cada vez mais a palavra
“gerir” em vez de vender. Porque
vender já não cabia no contexto. E
não há nada mal em gerir. Faz,
também, parte do negócio. Ne-
gócio é para ser gerido. Mas ter-
minamos por, involuntariamente,
praticarmos o que eu costumo
chamar de “escorregão semântico”.
Por que?

Vamos voltar um pouco mais atrás.
Logo em seguida à “redescoberta”
da marca (que também foi funda-
mental nos primórdios, já que ela
“marcava” os produtos, atestando-
lhes a qualidade garantida pelo
fabricante), surgiu por decorrência
lógica a necessidade (mais tarde
transformada em paranóia) de se fa-
zer “Brand Stretching”, extensão de
marca. E daí nasceu um conflito
nas estruturas de marketing das em-
presas, conflito esse que perdura até
hoje. Ou seja, antes o “gerente de
marca” geria uma marca que em
geral correspondia a um produto ou
no máximo a uma categoria de
produto. Mas, o que fazer quando
a marca, em seu processo de espi-
chamento, abrange várias cate-
gorias de produtos como sabão em
pó, desodorante e sabonete? Ou
chocolate, sorvete e cereais? Quem
cuida desses produtos que passam
a ter a mesma marca? O gerente
de marca? Mas o negócio não é

A marca passou a ser fundamental, a ser cantada em verso e
prosa como maior “Patrimônio da Empresa”.✱
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feito de produto? Cada produto não
necessita de uma expertise própria;
cada produto não tem as suas in-
diossincrasias? Tudo bem, dirão,
faremos um “Comitê de Marcas”.
Mas, nesse processo, cada vez mais
vamos indo na direção do “escor-
regão semântico”, erigindo o mar-
keting em técnica cada vez mais
refinada e nos afastando da sua
razão mesma de ser, que é vender.

AS FACULDADES
DE COMUNICAÇÃO
ENTRAM EM CENA

Claro, dirão, que é possível conci-
liar tudo isso em uma mesma pes-
soa. E de fato é. Mas...

E aí vem um outro paradoxo. A
complexidade cada vez maior do
mercado, como já mencionado
acima, que trouxe consigo um
grande número de produtos e
marcas, gerou por sua vez a neces-
sidade de se ter mais “gestores” de
produto ou marcas. As Univer-
sidades, por sua vez, também per-
ceberam a existência desse novo
“mercado” e lançaram toneladas
de Faculdades de Comunicação
pelo Brasil afora e no mundo
também, com a qualidade nem
sempre à altura das reais neces-
sidades. E então começaram a
ensinar as “técnicas” de marketing
aos seus alunos, técnicas essas que
fazem parte do recheio das
inúmeras escolas de comunicação.
Aparentemente até aqui, tudo bem.
Mas acontece que, mais uma vez,
involuntariamente, caímos de novo
no meu famoso “escorregão semân-
tico”. Ou seja, o marketing torna-

se, assim, parte de um todo maior,
a comunicação (quando o inverso
deveria ocorrer), apresentando
uma visão muito mais técnica e
qualitativa e muito pouco de ne-
gócio e quantitativa. Conseqüên-
cia disso? Nas minhas andanças
pelo país fazendo palestras, quando
explico aos estudantes o que é
verdadeiramente o marketing, vejo
os olhos esbugalhados de surpresa,
quando descobrem o lado menos
charmoso do marketing, quando
percebem o seu lado mais hard, do
qual nem desconfiavam. Mesmo se,
de alguma maneira os professores
“deram” essa matéria, como manda
o figurino. Mas a “percepção se-
letiva” de cada um optou pela par-
te mais “interessante” do marketing,
evitando “misturar-se” com essas
coisas mais terrenas e “triviais” do
marketing; o que gerará, mais a-
diante, um marketing incompleto e
ineficaz.

E o que vai acontecer no mercado
com esse pessoal? Vai transformar o
marketing no seu bezerro de ouro. Vai
transformar o marketing como um fim
em si mesmo (lembram-se das agên-
cias?), vai preparar orçamentos de
marketing de maneira bem “cientí-
fica”, vai alocar os recursos de mar-
keting (para que mesmo?) para o ano
seguinte, de maneira bem simétrica,
mês a mês, e isso 15 meses antes de
o ano em causa terminar (como se a
realidade obedecesse a esses “pla-
nejamentos estratégicos”). Tudo isso
pode parecer exagerado ou carica-
tura. Infelizmente é a realidade que
se vê hoje. Não é de estranhar, por-
tanto, que se comece a perceber que
não é só a propaganda que está em
crise. O marketing também.

O MARKETING
É LOTEADO

Infelizmente, o problema não se re-
sume a isso. O marketing, trans-
formado em meio, que não alcança
os resultados esperados pelos acio-
nistas (sim, eles existem, o marke-
ting não vive sozinho), passa a ser
loteado nas empresas. A função de
gerente de produto, que no início
era um pequeno diretor, passa a ser
cada vez mais encurralada, redu-
zida, o que, num terrível círculo vi-
cioso, contribui ainda mais para a
sua ineficácia, para agravar a sua
crise. Restam poucas atribuições ao
sobrevivente e valente gerente de
produto.

Philip Kotler, sintomaticamente,
acabou de lançar um livro no Brasil1

sobre os Dez pecados mortais do
marketing, em que, em um certo
trecho, resume muito bem esse
esquartejamento das funções do
marketing:

“Ocorre que hoje é cada vez mais
comum o marketing não ser respon-
sável por todo esse processo, que é
conduzido por uma mistura de
profissionais de marketing, estrate-
gistas, representantes da área finan-
ceira e da operação. De alguma
forma, quando um novo produto ou
serviço é criado cabe ao marketing
exercer a sua verdadeira missão aos
olhos de outros órgãos da empresa:
promoção e vendas. Ou seja, em
vez de quatro, a maior parte da ati-
vidade fica reduzida a um único P
(promoção). Como a empresa aca-
ba desenvolvendo um produto que
não vende, a tarefa principal do
marketing passa a ser a de limpar

1. KOTLER, Philip. “Dez pecados mortais do marketing” – Editora Campus, 2004.
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a sujeira com promoções de varejo
(hard sell) e propaganda.”

E logo a seguir, com uma fina iro-
nia, ele conta o seguinte caso:

“Eis um exemplo de marketing de
um único PPPPP. Perguntei ao vice-
presidente de marketing de uma
grande empresa aérea se ele
estabelecia tarifas”:

– “A área financeira faz isso.”

Você tem alguma influência no
cardápio de bordo?

–“Não, isto é tarefa do catering.”

A sua opinião é ouvida quando se
estabelecem os critérios de seleção
do pessoal de bordo?

–“Não, fica tudo por conta dos
recursos humanos.”

E a limpeza das aeronaves?

–“Trabalho da área de
manutenção.”

E você faz o quê?

–“Gerencio a propaganda e as
vendas.”

Não é de admirar, portanto, que o
marketing esteja em crise, que ele
não venha sendo tão eficaz quanto
poderia e deveria ser. E daí, os
negócios param? Não. Os negócios
não podem parar. Alguém assume
o vácuo; infelizmente para os pro-
fissionais e em detrimento do pes-
soal de marketing. E o pior é que
tudo isso acontece não por culpa
dos executivos de marketing, mas
por causa da “cama”, da estrutura,
que montaram para ele. E essa
estrutura é arcaica, não responde
mais às necessidades de hoje.

Mas então, o que fazer?

PROPOSTA DE UM
NOVO CAMINHO

Na minha opinião, deveremos re-
pensar os seguintes pontos:

1. PEOPLE

2. MARKETING STRUCTURE

3. MARKETING MANAGEMENT

4. PRODUCT

5. BRANDS

6. COMMUNICATION

PEOPLE

A primeira coisa a ser revista é o
perfil do “Novo Homem de Mar-
keting”. Não é suficiente ter um di-
ploma de Comunicação, nem
mesmo de Marketing, para que uma
pessoa possa ser um bom homem
de negócio (porque, repetimos,
marketing é negócio). É necessário
mais. Alguns talentos e aptidões
específicos são necessários. Eu diria
quase que a pessoa deveria ter uma
certa “vocação” para o marketing.
Espírito empreendedor, iniciati-
va, visão do todo e estratégica;
foco nos resultados são as princi-
pais características necessárias às
pessoas que promoverão o desen-
volvimento e crescimento seguro e
continuado de uma empresa nos
próximos anos.

E a primeira tarefa caberá às unida-
des de recursos humanos e aos
diretores de marketing em seguida:

redefinir o sistema de seleção e
recrutamento de candidatos ade-
quados ao perfil. Os testes atuais,
mesmo com o simulacro dos diver-
sos métodos projetivos, ainda
privilegiam muito a inteligência,
sem nenhuma dúvida, muito impor-
tante. Por isso, já vi excelentes exe-
cutivos de marketing, às vezes
MBA de Harvard, mas péssimos ho-
mens de negócio.

No Marketing, deve-se privilegiar
algumas características em particu-
lar: dinamismo, orientação para a
ação (mas com capacidade de
reflexão), senso de risco. Em outras
palavras: as condições intelectuais
devem ser uma condição básica.
Mas o perfil psicológico específico
deve ser um passo a mais, indispen-
sável para se ter as pessoas mais
adequadas às empresas nos tempos
que virão.

MARKETING
STRUCTURE

A função de gerente de produto, ou
de marca, como se queira chamar,
deveria ser extinta, pelo menos nos
moldes do que existe hoje.

Teremos de voltar ao passado, mas
enriquecidos com as experiências
das últimas décadas. O marketing
deveria ser exercido de maneira
mais centralizada por Unidades de
Negócio, e exercido integralmente
por uma pessoa madura e experien-
te, um Senior Vice-President. Essa
pessoa terá a visão do todo e admi-
nistra o conjunto do Orçamento de
Marketing. Os produtos englobados
pela marca ou marcas que ele gere
passam a ser meio e não fim. Eles



77 J A N E I R O / F E V E R E I R O  D E  2 0 0 5 – R E V I S T A  D A  E S P M

Avelar Vasconcelos

estão lá e são lançados para se atin-
gir metas de vendas, share e renta-
bilidade global do grupo que ele
dirige. Cada um, por outro lado,
contribui cumulativa e sinergica-
mente para fortalecer a imagem da
marca principal.

Os atuais gerentes de produto lhe
darão suporte em diversas atividades
de marketing, mas não serão divi-
didos por marcas, nem produto, nem,
logicamente, terão um orçamento
próprio de marketing. Ocupar-se-ão,
mediante delegação do Vice-Pre-
sident, de diversas tarefas ligadas ao
marketing mix dos produtos e marcas
sob a direção da Chefia.

Muitas vezes poderão exercer fun-
ções ligadas a canais de vendas,
área ainda muito distante do mar-
keting, mas fundamental para o
negócio hoje. Pode-se imaginar
alguém mirando, com olhar de mar-
keting e negócio, especificamente
para o que acontece no atacado,
procurando aí encontrar melhores
oportunidades para o negócio do seu
grupo. O mesmo poderá ser feito
para os grandes hipermercados, pe-
queno varejo e canais alternativos.

Outra vertente desse processo será
a visão regional, em particular no
Brasil, onde os costumes e hábitos
de consumo diferem bastante por
região. Basta verificar o caso do
Nordeste, por exemplo, que em si
é um país, com a sua “língua”, reli-
gião, cozinha, música próprias e
com consumo privilegiado e dife-
renciado de algumas categorias de
produtos.

Em todos os casos, dá para se per-
ceber que o foco de todos é o negó-

cio, que é necessário se ter a visão
do todo, e que a atitude de team-
work é condição sine qua non.

Nessas condições de trabalho, du-
rante o tempo em que o jovem dá
suporte ao Senior Vice-President,
ele vai se aperfeiçoando nas diver-
sas ferramentas do marketing, tendo
sempre a visão do negócio e do
todo, vai adquirindo experiência e
maturidade para um dia, se com-
provados os seus méritos e sua
inclinação para os negócios, se
torne diretor de marketing.

MARKETING
MANAGEMENT

Coerentemente com as propostas até
aqui feitas, o controle da performan-
ce econômica das marcas deveria,

igualmente, ser modificado.

Em outras palavras: hoje muitas
empresas fazem a conta de Lucros
& Perdas por produto. Essa maneira
de agir faz com que se atomizem
os investimentos marketing. Ou
ainda pior: atribuem-se “verbas”
marketing em %, em função das
vendas. Para vendas pequenas, “in-
vestimentos” pequenos. Investi-
mentos pequenos não são investi-
mentos. São despesas. E com isso
não há nenhum retorno, porque de
fato não houve investimento. Só se
jogou dinheiro fora.

Portanto, o que se propõe é que se
faça uma conta de Lucros & Perdas
por Marcas Estratégicas ou agrupa-
das, de modo a permitir reais in-
vestimentos com retornos concre-
tos para as marcas e para os ne-

O que se propõe é que se faça uma conta de Lucros & Perdas por Marcas
Estratégicas ou agrupadas, de modo a permitir reais investimentos com
retornos concretos para as marcas

✱

Fo
to

: 
Co

rb
is

/S
to

ck
ph

ot
os



78 R E V I S T A  D A  E S P M – J A N E I R O / F E V E R E I R O  D E  2 0 0 5

A Crise do Marketing

gócios da empresa.

O mesmo se deve aplicar no caso de
lançamento de produtos. Um produto é
um meio para construir uma marca e
promover aumento de vendas e share,
com os resultados econômicos conse-
qüentes. Um novo produto, portanto,
deveria ter um orçamento de marketing
e comunicação “ideal”, independen-
temente de taxas (históricas ou não) e
resultado operacional específico. O
importante é o resultado agregado, que,
esse sim, deve ser analisado com
cuidado, mas ainda assim à luz de uma
verdadeira política de investimento
com retorno esperado.

PRODUCT

Novos produtos, já dissemos mais
acima, não são um fim em si. São
meios. Meios de manter o negócio
vivo, evoluindo. São o combustível
de crescimento das empresas. A bici-
cleta tem de ser pedalada sempre.

Se os novos produtos são tão impor-
tantes e vitais para a empresa, uma
outra abordagem deveria ser dada
aos lançamentos de novos produtos.

Embora eles devam corresponder às
necessidades específicas de cada
negócio, uma abordagem top-down
complementar deveria ser acen-
tuada. Cada projeto de lançamento
de um produto novo deveria ser exa-
minado pelo presidente da empresa
com objetivo de examinar o que
aquele produto específico tem, de
fato, condições de aportar à empresa
como um todo. É necessário substituir
quantidade por qualidade.

O ótimo da empresa nem sempre é

a somatória simples do ótimo das
Divisões ou Negócios.

Na prática, alguns princípios deve-
riam ser estabelecidos, que passariam
a nortear o lançamento de um novo
produto:

❖ TODO NOVO PRODUTO DEVE TER
POTENCIAL REAL DE FAZER UM
VOLUME IMPORTANTE PARA A
EMPRESA (EXCEÇÃO PARA ALGUNS
POUCOS CASOS EM QUE UM NOVO
PRODUTO TEM POR OBJETIVO
PRINCIPAL MELHORAR A IMAGEM DE
UMA MARCA, AGREGANDO VALORES
ESPECIAIS) E MELHORAR AS MAR-
GENS.

❖ TODO NOVO PRODUTO TEM DE TER
UM DESEMPENHO SUPERIOR AOS
SIMILARES DO MERCADO, OU SEJA,
ELE DEVE TER UMA ACEITAÇÃO
ELEVADA NOS TESTES DE PRODUTO.

❖ TODO NOVO PRODUTO DEVE TER
UM PREÇO POR QUILO (DEPENDENDO
DO TIPO DE PRODUTO) E UMA
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
RAZOAVELMENTE SUPERIOR AOS
DEMAIS DA SUA CATEGORIA (O SEU
VALOR AGREGADO, O SEU DIFEREN-
CIAL E O SEU BENEFÍCIO DEVERÃO
SER PERCEBIDOS PELO CONSUMIDOR
PARA QUE ELE  POSSA SE DISPOR A

PAGAR UM PREÇO SUPERIOR).

❖ TODO NOVO PRODUTO, PORTANTO,
DEVERIA JUSTIFICAR-SE DE TAL
MANEIRA QUE POSSA MERECER UMA
CAMPANHA DE LANÇAMENTO. UM
PRODUTO LANÇADO E NÃO
COMUNICADO NÃO EXISTE PARA O
CONSUMIDOR. (EXCEÇÃO, TALVEZ,
PARA OS PRODUTOS QUE AGREGUEM
VOLUME, NATURALMENTE POR
PORTAREM EXTENSÕES DE MARCAS
FORTES.)

Esses são alguns princípios (entre
outros) que poderiam ajudar a me-
lhor selecionar os novos produtos a
serem lançados.

BRANDS

É necessário aqui, igualmente, sele-
cionar rigorosamente as marcas estra-
tégicas prioritárias sobre as quais
recairão os maiores esforços de
vendas e comunicação.

Uma certa concentração se faz ne-
cessária. Ninguém, no Brasil de hoje,
com os atuais preços da mídia,
consegue apoiar adequadamente

Sem comunicação não existe produto para o consumidor.✱
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muitas marcas em um mesmo ano.

Mais uma vez, se faz necessária aqui,
também, a implantação mais intensiva
da dialética bottom-up <> top-down,
como comentado acerca da seleção
de produtos a serem lançados.

COMMUNICATION

Foi daqui que partimos. A comu-
nicação é vital na vida de qualquer
empresa. Sem comunicação não
existe produto para o consumidor.
Mesmo que eventualmente ela já o
tenha conhecido ou mesmo expe-
rimentado. Porque a concorrência é
muito grande, os apelos publicitários
das outras diversas marcas são
permanentes, a probabilidade de
“esquecimento” e abandono de
marca é muito grande.

Como já comentado acima, a comu-
nicação deveria concentrar-se  em um
número reduzido de marcas estra-
tégicas. O processo mesmo da comu-
nicação deveria inverter-se total-
mente. Para fins de comunicação, não
deveria haver na agência a separação
entre criação e mídia. O briefing de
comunicação deveria ser passado às
duas áreas em conjunto. O trabalho
criativo deveria seguir mais ou menos
os seguintes passos:

❖ DEFINIR E DESCREVER O PÚBLICO-
ALVO, COM TODAS AS SUAS CARACTE-
RÍSTICAS.

❖ DEFINIR E DETERMINAR OS MEIOS
CONSUMIDOS PELO PÚBLICO-ALVO.

❖ DEFINIR AS LINGUAGENS MAIS
ADEQUADAS PARA ATINGIR AQUELE
PÚBLICO.

❖ DEFINIR O INVESTIMENTO IDEAL
PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS DE

COMUNICAÇÃO DAQUELE PÚBLICO,
UTILIZANDO-SE AQUELAS LINGUAGENS.

❖ ADEQUAR A LINGUAGEM À VERBA
EFETIVAMENTE DISPONÍVEL, PROCU-
RANDO A MELHOR RELAÇÃO CUSTO-
BENEFÍCIO.

❖ CRIAR AS PEÇAS DE COMUNICAÇÃO
EM FUNÇÃO DOS MEIOS E LINGUAGENS
SELECIONADOS E DA VERBA
DISPONÍVEL.

Por outro lado, uma outra questão é
a distribuição da comunicação ao
longo do ano. Quaisquer que sejam
as teorias, como já dito antes, os
consumidores são submetidos a um
constante bombardeio de estímulos
e mensagens, das quais muitas são
dos concorrentes. Para que possa
construir marcas e provocar vendas,
é importante que a marca esteja
presente ao longo do ano. Portanto,
o meio a ser utilizado deverá ser sele-
cionado de tal maneira que permita
a presença da marca durante todo o
ano. Em parte, é o que reza a teoria
do Recency.

O uso da dita mídia alternativa de-
veria ser mais judicioso. Não devem
existir dogmas quanto ao uso ou não
desse tipo de mídia. Só deve haver
um tipo de mídia: a que alcança de
maneira mais eficaz o maior número
de consumidores. Assim sendo, a
utilização da mídia alternativa, em
muitos casos, é contraproducente e
ineficaz; porque atinge pouca gente,
a um custo elevado, com uma lin-
guagem inadequada.

CONCLUSÃO

O surgimento do Senior Vice-Pre-
sident, assistido por gerentes de
marketing, reconcilia a razão de ser
permanente do marketing; o negócio,

com as tecnologias modernas e
transmitidas pelas Faculdades de
Comunicação e Marketing.

A definição mais precisa do perfil psi-
cológico dos candidatos a trabalhar
em marketing contribuirá para que
exerçam essa profissão somente
aqueles que se identificam claramen-
te com o marketing como negócio.

A gestão das marcas de maneira
integrada, com um único orçamento,
com um único Lucros & Perdas,
evitará a atomização atual dos
esforços, direcionando todas as ener-
gias para a obtenção do resultado do
negócio gerido, passando a ser, os
produtos e marcas, meios para atingir
o resultado global da unidade de
negócio ou da empresa. O consu-
midor deixa de ser genérico e passa a
ser mais concreto, sendo visto e
encontrado através dos diversos filtros,
pelos quais ele será percebido; ou
seja, o consumidor tem perfis diferen-
tes segundo os canais de vendas que
ele mais utiliza ou dependendo das
regiões onde ele habita. O genérico
demográfico, classe social, já não é
mais suficiente.

A comunicação é tarefa primordial
do Senior Vice-President, definindo
metas e dosando os esforços ao lon-
go do ano em função da dinâmica
do mercado, e não em função de um
orçamento rígido.
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